
   

1. V následujícím textu je vynechaných pět písmen. Urči, která to jsou.

Je ……nor. Venku je velká zima. Dnes ráno byl…... dokonce ..….tyři stupně pod nulou. 
Děti by mohl…...  …....kusit bruslit na rybníku.

a) b) c)

d) e)

a)  ú / ů  b)  i / y  c)  š / č  d)  i / y  e)  s / z

2. Označ, kde v následujících krátkých větách dochází k spodobě znělosti.

a)  Pojďte sem.   b)  Včera ráno pršelo.  c)  Neseme košík s koťátkem.
d)  Venku svítí sluníčko.  e)  Pavel hraje hezky na trubku.

3. Ve které z možností jsou obě slova rozdělena správně?

a)  před-ejít, pre-zident  b)  před-ražený, přes-toupit c)  před-běžně, pře-zkoumat
d)  před-ávat, pře-stat

4. Ve které z těchto vět by měla být čtyři velká písmena?

a)  v sousední slovenské republice se konaly závody v plavání. 
b)  stále více turistů navštěvuje karlovy vary.
c)  zítra změří český hokejový tým síly s německem.
d)  v pondělí navštíví milan kutnou horu.

5. Zakroužkuj, ve které z možností se nacházejí samé měkké souhlásky?

a)  č, l, ž, š   b)  ř, c, ď, j   c)  m, d, š, ť   d)  ř, j, ň, t

7. Ve které z možností jsou slova, která budou ve slovníku před slovem ošetřovna?

a)  opona, otec, ovál    b)  osnova, ošemetný, odvar 
c)  otroctví, otupit, organizace  d)  optimismus, orchestr, otrávit

6. Doplň do vět měkké i/í, nebo tvrdé y/ý.

a)  Ten telefon se nab     jí už př     liš dlouho.
b)  Ten nap     navý román jsem přečetl velmi r     chle.
c)  Dnes jsme měli k večeři v     borné ř     zky s bramborem.
d)  Můj přítel používá zaj     mavou přezd     vku na internetu.

1. část: Vypracuj úkoly.
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2. část: Přečti si ukázku a vypracuj úkoly.

Ukázka: Pašíkova sláva

Když byl pašík malé sele,
neměl v světě nepřítele. 

Ze dvora mu snesli všecko, 
chovali ho jako děcko. 

A čím větší byl a větší, 
dělali s ním více řečí. 

Když byl těžký na dva       , 
dělali mu komplimenty. 

A když ztloustnul ještě více, 
dělali z něj jitrnice.
    
                        (J. V. Sládek)

1. Které slovo můžeme doplnit za zakryté 
    místo ve čtvrté sloce básně v ukázce č. 2,
    chceme-li zachovat rým i význam verše?

a)  palce  b)  metry
c)  centy  d)  kilogramy 

3. Co znamená slovo komplimenty ve čtvrté
    sloce básně?

a)  komplikace
b)  poklony
c)  měření
d)  návrhy

2. Proč udělali z pašíka jitrnice?

a)  choval se jako děcko
b)  byl příliš tlustý
c)  dorostl do potřebné velikosti
d)  měl stále více řečí

10. Ve které z možností se obě dvě podstatná jména skloňují podle stejného vzoru?

a)  radost, vášeň          b)  palec, nehet        c)  růže, gerbera       d)  mládě, ptáče

9. Které obecné podstatné jméno je v 7.pádě?

a)  Za kamarády.  b)  Pro poselství.  c)  Za Tomášem.  d)  Kvůli míru.

8. Jana nakrmila svou malou sestřičku a potom jí mile řekla: „Ty jsi to ale pěkně ……….!“  
    Kterým slovem bychom mohli nahradit zakryté místo ve větě?

a)  vyjedla   b)  spapala   c)  zdlábla   d)  zkonzumovala
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